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ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

 От 2014г. стартира връщането на част от акциза за закупено дизелово гориво без 
биокомпонент на земеделските производители чрез ваучери. Тези ваучери важат за 
определени литри гориво и носят предварително определена отстъпка. 

 

 Кой има право на ваучери за гориво? Могат да се възползват всички земеделци, 
регистрирани в регистъра на Министерство на земеделието и храните, които: 

- нямат изискуеми публични задължения; 
- не са в несъстоятелност; 
- не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност; 
- не са в производство по ликвидация; 
- не са предприятие в затруднение. 

 
 

 Как се кандидатства за получаване на такива ваучери? Земеделският 
производител трябва да подаде в съответната областна служба Земеделие по 
месторегистрация 2 декларации – първоначална, в срок до 31.12 на предходната година и 
изравнителна – до 15.01 на следващата година, за която се отнася помощта. За 2014г. 
първият срок беше с начало 02.01.2014г. и приключи на 03.02.2014г. 

 

 За какво количество литри гориво важи отстъпката на ваучерите? Литрите се 
определят според прогнозираното от земеделския производител годишно потребление на 
гориво. То зависи от обработваемите площи и отглеждани животни по видове и се 
изчислява по методиката на Министерството на земеделието и храните.  

 

 Каква отстъпка ще носят ваучерите за гориво? Очакванията са, че 
намалението на акциза на дизеловото гориво ще е около 30 ст./л. 

 

 Какво се случва, ако прогнозираното количество за потребление на гориво се 
окаже грешно? Ако заявената от земеделеца прогноза надвишава с повече от 10% 
изчислената по методиката на Министерството на земеделието и храните норма за 
годишен разход на гориво, тогава по същата методиката се извършва корекция. 
Методиката може да бъде намерена в сайта на Министерството на земеделието и 
храните, като нормите в нея варират от 2,9л/дка за угар до 8,63л/дка за царевица за силаж 
за земеделието и от 0,56л/бр. за бройлерите до 80л/бр. за млечните крави. 

 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance/vaucheri2014.aspx
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 Колко ваучери се полагат на земеделски производител? Ваучерите за годината 
са от 1 до максимум 8 броя, според прогнозираното годишно потребление на гориво и се 
получават на 2 етапа. Първият етап е от 01.04-15.05.2014г., като през него се получават 
ваучери за 60% от декларираното годишно потребление. Вторият етап е от 01.02-
15.03.2015г., като тогава се изравнява разликата между прогнозираното и реално 
потребеното гориво. 

 

 Как се доказва количеството изразходени литри гориво? Всеки стопанин 
трябва да води годишен дневник по образец, утвърден от министъра на земеделието и 
храните. Там се попълват всички данни за закупено гориво, за видовете и обема на 
извършените дейности, използваните машини и действително изразходваното гориво.  

 

 На кого ще се предават ваучерите (кой ще приема ваучерите за гориво)? 
Ваучерите ще се приемат от всички търговци на горива в страната, включително 
бензиностанции и данъчни складове, като срещу съответния ваучер земеделецът ще 
получава отстъпка от цената на горивото за количеството литри, вписано във ваучера. 

 

 Къде може всеки земеделски производител да получи допълнително 
информация и разяснения? За запознаване с методиката на изчисляване на 
индивидуалната годишна квота, технически въпроси относно подаването на декларации, 
получаване и отчитане на ваучерите, или при каквато и да е неяснота - съветваме Ви да 
търсите необходимата информация в сайта на Министерството на земеделието и храните 
или да се свържете с нас. Ние с удоволствие и напълно безплатно ще Ви помогнем и 
консултираме! 

 
 

Свържете се с експертите на Дизелор на някой от следните телефони: 
София – (02) 979 19 36 
Пловдив – (032) 695 990 
Варна – (052) 308 596 
 
Очакваме Вашите въпроси по имейл и тук: 
http://dieselor.com/?q=page//contact  
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